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Sammanfattning 

I den här uppsatsen undersöks vilken betydelse lärares kön och ålder har för gymnasieelevers 

betyg. Uppsatsen behandlar följande två frågeställningar: 

• Har lärares kön betydelse för vilka betyg gymnasieelever får? 

• Har lärares ålder betydelse för vilka betyg gymnasieelever får? 

För att besvara dessa frågor insamlades betygskataloger från kommunala gymnasieskolor i 

Stockholms kommun. En betygskatalog är en lista över eleverna i en viss undervisningsgrupp 

där det framgår vilket betyg eleverna har fått på kursen och vilken lärare som har satt betyget. 

Resultaten visade att lärarnas kön inte hade någon nämnvärd betydelse för elevernas betyg. I 

den analys som kontrollerade för elevers kön och etnicitet samt vilken skola och vilket gym-

nasieprogram eleven går på fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan vilka betyg 

kvinnliga och manliga lärare satte. Resultatet är förenligt med tidigare svensk forskning. Detta 

tyder på att lärares kön inte har någon större betydelse för elevers betyg.  

Resultaten visade att lärarnas ålder hade en viss betydelse för elevernas betyg. Framför allt 

fanns en skillnad mellan vilka betyg unga lärare (23-30 år) och övriga lärare satte. De unga 

lärarna satte signifikant högre betyg. Om unga lärare verkligen sätter högre betyg är det ut-

ifrån tidigare forskning rimligt att anta att detta beror på att de är mer generösa med betygen. 

Det är mindre rimligt att utifrån tidigare forskning anta att det beror på att unga lärare har en 

mer positiv effekt på elevers skolprestationer jämfört med övriga lärare. Resultatet ska dock 

tolkas med försiktighet. För att med större säkerhet kunna uttala sig krävs studier som under-

söker betyg i relation till elevers resultat på nationella prov. I en sådan studie kan man under-

söka om unga lärare sätter högre betyg i relation till vad eleverna presterat på de nationella 

proven. 

 

 

Sökord: Lärare, elever, betyg, skolprestationer, skolframgång, kön, genus, ålder. 

 
 



Innehåll 

1 Inledning ......................................................................................................................................1 

1.1 Syfte och frågeställningar.............................................................................................................. 2 

1.2 Begrepp och språkbruk ................................................................................................................. 2 

1.3 Disposition..................................................................................................................................... 3 

2 Betygssystemet i svensk gymnasieskola .........................................................................................3 

3 Tidigare forskning.........................................................................................................................4 

3.1 Allmänt om forskning om lärares påverkan på elevers skolpresentationer och betyg ................ 5 

3.2 Forskning om vilken betydelse lärares ålder har för elevers skolprestationer och betyg ............ 7 

3.3 Forskning om vilken betydelse lärares kön har för elevers skolprestationer och betyg............. 11 

4 Metod och material ....................................................................................................................15 

4.1 Data ............................................................................................................................................. 15 

4.2 Urval ............................................................................................................................................ 15 

4.3 Bortfall ......................................................................................................................................... 16 

4.4 Materialets storlek ...................................................................................................................... 17 

4.5 Variabler och kodning ................................................................................................................. 17 

4.6 Studiens kvalitet .......................................................................................................................... 18 

4.6.1 Validitetsproblem................................................................................................................. 19 

4.6.2 Reliabilitet............................................................................................................................. 21 

4.7 Generaliserbarhet ....................................................................................................................... 21 

4.8 Statistisk analys ........................................................................................................................... 22 

5 Resultat......................................................................................................................................23 

5.1 Genomsnittlig betygspoäng och variationen i betyg mellan och inom skolor............................ 23 

5.2 Hur lärares kön och ålder samvarierar med elevers betyg ......................................................... 24 

5.2. Interaktionseffekter ................................................................................................................... 26 

5.3 De yngre lärarna sätter högst betyg............................................................................................ 28 

6. Diskussion .................................................................................................................................29 

6.1 Lärares köns betydelse för elevers betyg.................................................................................... 29 

6.2 Lärares ålders betydelse för elevers betyg.................................................................................. 32 

6.3 Avslutande ord ............................................................................................................................ 34 

Referenser ....................................................................................................................................34 

 

 
 



1 Inledning  

Skolframgång i gymnasieskolan är idag en viktig faktor för individers möjligheter senare i 

livet. Höga slutbetyg från gymnasieskolan ger tillträde till statusfyllda högskoleutbildningar 

vilket öppnar för goda yrkesmöjligheter och framgång i livet.  

Sociologi och andra samhällsvetenskapliga discipliner har i stor utsträckning intresserat sig 

för faktorer som påverkar elevers skolframgång. Inte förvånande har forskningen främst utgått 

från ett elevperspektiv där man studerat hur olika faktorer som är relaterade till eleven och 

dess sociala miljö påverkar skolframgång. Sociologer har framför allt intresserat sig för famil-

jens betydelse för elevers skolframgång. I dag finns en allmängiltig kunskap om att familje-

faktorer – exempelvis föräldrars utbildningsnivå – är av stor betydelse för elevers möjligheter 

och framgång i skolan (Skolverket 2009b). Pierre Bourdieu – en av de stora samhällsteoreti-

kerna som intresserat sig mycket för utbildningssystemet – anser att utbildningssystemet har 

en avgörande roll för den sociala reproduktionen (Bourdieu 1995). Denna åskådning är inte 

unik för Bourdieu utan är allmän inom samhällsvetenskap. Akademiker föder akademiker och 

enligt sociologin – och även andra samhällsvetenskapliga discipliner - handlar det inte främst 

om ett biologiskt arv utan om ett socialt arv. 

Under de senaste årtiondena har forskning och samhällsdebatt alltmer belyst vilken roll lärare 

spelar för elevers skolframgång. I ett rättvist samhälle ska skolframgång primärt vara en frukt 

av elevers motivation, engagemang och intellekt och inte vara en avspegling av lärares kom-

petens. Alla elever ska ges samma möjligheter oavsett vilken lärare de har. Tanken är lika fin 

som naiv. Lärarkåren består inte av robotar. Självfallet finns en viss variation i lärares kompe-

tens, alla lärare är inte exakt lika bra. Att lärares kompetens har en påverkan på elevers skol-

prestationer är ett rimligt antagande. Om två lärare med olika kompetens undervisar elever 

med identiska studieförutsättningar är det rimligt att anta att elever som undervisas av läraren 

med mer kompetens presterar bättre än elever som undervisas av läraren med mindre kompe-

tens. Tidigare forskning har också visat att en stor del av variationen i elevers skolprestationer 

kan förklaras av skillnader mellan lärare (t.ex. Hattie 2009; Nye, Konstantopoulus & Hedges 

2004).  

Inte heller är lärares bedömningar av elevers kunskaper identiska för alla lärare. Studier har 

visat att det finns stora skillnader i hur lärare sätter betyg i relation till elevers resultat på na-
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tionella prov. En del lärare sätter i genomsnitt högre kursbetyg än vad eleverna presterat på de 

nationella proven, andra sätter i genomsnitt lägre kursbetyg än vad eleverna presterat på de 

nationella proven (2009a). Detta vittnar om att en del lärare är mer generösa med betygen än 

andra. Det ska dock betonas att resultat på nationella prov inte är en total avspegling av ele-

vers kunskaper. Det kan i vissa fall vara befogat att en elev får ett betyg som skiljer sig från 

vad den presenterat på det nationella provet.  

Forskning visar således att det finns skillnader mellan lärare både beträffande förmåga att lära 

ut och beträffande generositet med betygen. En intressant fråga är då om det eventuellt finns 

några strukturella skillnader mellan olika lärarkategorier avseende vilka betyg deras elever 

får. Detta är ämnet för den här uppsatsen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken betydelse lärares kön och ålder har för 

gymnasieelevers betyg. Uppsatsen behandlar följande två frågeställningar: 

• Har lärares kön betydelse för vilka betyg gymnasieelever får? 

• Har lärares ålder betydelse för vilka betyg gymnasieelever får? 

1.2 Begrepp och språkbruk 

Begreppet betyg syftar i den här uppsatsen på kursbetyg och slutbetyg. Betyg på enskilda prov 

- exempelvis på de nationella proven – innefattas inte i begreppet betyg utan benämns resultat. 

I begreppet betyg inryms både elevers faktiska skolprestationer (se nedan) och lärares bedöm-

ning av elevers prestationer.  

Begreppet skolprestationer syftar på elevers resultat på olika prov och test. 

Begreppet studieförutsättningar syftar på förutsättningar som elever har för att lyckas i skolan. 

Det kan handla om intellektuella eller psykosociala förutsättningar, social bakgrund etc.  

När uttrycket ”sätta betyg” används ligger det ingen värdering av lärarens betygsättning i det-

ta. Att ”lärare X sätter högre betyg än lärare Y” betyder endast att elever som haft lärare X har 

högre betyg än elever som haft lärare Y. Detta kan bl.a. bero på att lärare X har haft elever 

med bättre studieförutsättningar, eller på att läraren är bättre på att lära ut, eller på att läraren 

är mer generös med betygen. 
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1.3 Disposition  

I nästkommande kapitel ges en genomgång av det nuvarande betygsystemet i den svenska 

gymnasieskolan. I kapitel 3 presenteras tidigare forskning om vilken betydelse lärare har för 

elevers betyg och skolprestationer. Fokus ligger på forskning som är relevant för vilken bety-

delse lärares kön och ålder kan tänkas ha för elevers betyg. I kapitel 4 redogörs för metodfrå-

gor och det datamaterial som legat till grund för uppsatsen. I kapitel 5 presenteras uppsatsens 

resultat. I det avslutande kapitlet diskuteras uppsatsen resultat, bland annat sätts resultaten i 

relation till tidigare forskning. Kapitlet ger också förslag till fortsatt forskning.  

2 Betygssystemet i svensk gymnasieskola 

Det betygssystem som nu används i svensk gymnasieskola började tillämpas läsåret 1994/95 i 

samband med att programgymnasiet ersatte det gamla linjegymnasiet. Systemet beskrivs i 

Betygsboken som gavs ut av Skolverket 1994.  

I linjegymnasiet hade man haft ett relativt betygssystem där eleverna fick betyg i ämnen en-

ligt en femgradig skala, där 1 var det lägsta betyget och 5 var det högsta. Det nya betygssy-

stemet i programgymnasiet skiljer sig radikalt från detta genom att det är ett målrelaterat be-

tygssystem där eleverna får betyg på varje avslutad kurs. Det finns fyra betygssteg, Godkänt 

(G), Väl godkänt (VG) och Mycket väl godkänt (MVG) samt Icke godkänt (IG) för elever 

som inte uppnått målen för kursen.  

För varje kurs finns en kursplan som beskriver vilka mål eleverna ska ha uppnått när kursen är 

avslutad. Dessutom finns det för varje kurs betygskriterier som beskriver vilka olika kun-

skapskvaliteter eleverna ska ha uppnått för att få ett visst betyg. För G kan det till exempel 

handla om att kunna beskriva ett ämnesområde, för VG att analysera och för MVG att jämfö-

ra och dra slutsatser.  

Andra styrdokument som lärarna ska följa i betygssättningen är skollagen, läroplanen, gymna-

sieförordningen samt Skolverkets föreskrifter och allmänna råd. Allt detta finns på Skolver-

kets hemsida1. 

                                                            
1 www.skolverket.se 
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Att betygskriterierna är otydliga och abstrakta och att det därför är svårt att sätta rättvisa betyg 

i det målrelaterade betygssystemet framgår av det uppdrag som Skolverket gett lärarna att 

konkretisera betygskriterierna. I Betygsboken står det att: 

kursplaner och betygskriterier måste diskuteras i lärarlagen på skolan och konkretiseras utifrån 

det stoffurval och de arbetsmetoder som de facto skall komma att gälla för undervisningen. De 

betygskriterier som Skolverket fastställt utgör således ett underlag som måste diskuteras vidare 

bland lärarna (Skolverket 1994:12). 

I ett betygssystem som detta, som kräver så mycket diskussion och egen tolkning av lärarna, 

är det inte underligt att det ofta ifrågasätts om betygssättningen är rättvis och likvärdig mellan 

skolor och mellan enskilda lärare.  

Antalet skrifter som Skolverket gett ut sedan 1994 som stödmaterial för lärarna för att förbätt-

ra deras möjligheter att sätta rättvisa betyg vittnar också om svårigheterna att sätta betyg i det 

målrelaterade betygssystemet. 2007 gav Skolverket exempelvis ut en broschyr med rubriken 

Bli ännu bättre på att sätta likvärdiga betyg. Redan i inledningen slår Skolverket fast:  

Att sätta rättvisa betyg är ingen lätt uppgift. Det kan vara nog så svårt när det gäller de egna ele-

verna och är naturligtvis ännu svårare när betygssättningen ska vara likvärdiga i hela landet 

(Skolverket 2007:3). 

Att få rättvisa betyg är viktigt för den enskilde eleven, inte minst när det gäller antagningen 

till högskolan. Slutbetyget från gymnasieskolan är det viktigaste urvalsinstrumentet vid an-

tagningen. För att kunna jämföra olika elevers betyg med varandra när de söker till attraktiva 

högskoleutbildningar har man infört ett system med meritvärden. För betyget G får man 10 

poäng, för VG 15 poäng och för MVG 20 poäng. För IG får man 0 poäng. Detta meritvärde-

ringssystem beskrivs utförligare av Verket för högskoleservice2 . 

3 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning. Kapitlet börjar med att ge ett kortare teoretiskt 

resonemang. Därefter följer tre avsnitt. I det första avsnittet presenteras forskning om vilken 

påverkan lärare allmänt har på elevers skolpresentation och betyg. I avsnitt två och tre presen-

teras forskning som är relevant för hur lärares ålder och kön kan tänkas påverka elevers betyg.  

                                                            
2 www.vhs.se/antagningen 
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Om det skulle finnas en skillnad i vilka betyg olika lärarkategorier sätter kan skillnaden tän-

kas bero på tre saker. 1: Att en viss lärarkategori i större utsträckning undervisar elever med 

goda studieförutsättningar. 2: Att en viss lärarkategori har en positiv effekt på elevers skol-

prestationer. En orsak till detta skulle kunna vara att en viss kategori tenderar att vara bättre 

på att undervisa. En annan orsak skulle kunna vara att elever i större utsträckning identifierar 

sig med en viss lärarkategori och är mer villiga att anstränga sig och jobba hårt under dessa 

lärares kurser. En tredje möjlig orsak skulle kunna vara att en viss kategori tenderar att ha 

svårare att upprätthålla ordning under lektionerna vilket kan påverka lärandemiljön negativt 

och i förlängningen även elevers prestationer. 3: Att en viss lärarkategori är mer generös med 

betygen.  

Kort om språkbruket i kapitlet: Begreppet skolprestationer används när det handlar om elevers 

resultat på olika prov och test. Begreppet betyg används när det handlar om elevers kursbetyg 

och slutbetyg. 

3.1 Allmänt om forskning om lärares påverkan på elevers skolpresentationer och 
betyg 

1966 publicerades rapporten ”Equality of Educational Opportunity”. Den skrevs av James S. 

Coleman m.fl. och kom att bli en klassiker i sin genre. Den kan ses som ett startskott för 

forskning om lärares betydelse för elevers skolprestationer. Visserligen var inte rapporten den 

allra första på området, men den väckte mycket uppmärksamhet på grund av sina kontroversi-

ella resultat. Rapportens slutsats var nämligen att lärare i mycket liten utsträckning påverkar 

elevers skolprestationer utan det är familje- och kamratfaktorer som har betydelse. Det har 

riktats hård kritik mot Colemanrapporten. Eric Hanushek, som är en central aktör inom ut-

bildningsforskning, skriver: 

the Coleman Report is commonly held to be seriously flawed, and its importance is more in terms 

of intellectual history than insights into schools and the educational process (Hanushek 

1986:1150).  

Sedan Colemanrapporten utkom 1966 har flertalet studier visat att lärare verkligen har bety-

delse för elevers skolprestationer. En vanlig metod som används för att mäta lärareffekter är 

att undersöka variationen i skolprestationer mellan klasser, kontrollerat för elevers tidigare 

prestation. Den tolkning man gör är att variationen mellan olika klasser beror på skillnader i 

lärares effektivitet. Nye, Konstantopoulos och Hedges (2004) har gjort en genomgång av re-
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sultaten från tidigare forskning som använt denna metod. Resultaten från tidigare forskning 

har visat att mellan 7 och 21 procent av variationen i elevers skolprestationer kan förklaras av 

skillnader i lärares effektivitet.  

Flera andra internationella studier har visat att en stor del av variationen i elevers skolpresta-

tioner kan förklaras av skillnader mellan lärare (t.ex. Hattie 2009, Bingham m.fl. 1991). Nye, 

Konstantopoulus och Hedges (2004) har i en experimentell studie, där elever slumpmässigt 

fördelats till lärare, visat att en stor del av variationen i elevers skolprestationer förklaras av 

skillnader mellan lärare. Studien visade att variationen i elevers skolprestationer var större 

mellan lärare inom samma skolor än mellan skolor. Vilken lärare en elev har verkar vara vik-

tigare än vilken skola eleven går på. Författarna skriver: 

This suggests that naturally occurring teacher effects are typically larger than naturally occurring 

school effects. Thus (at least in these data), which teacher a student happens to get within a 

school matters more than which school the student happens to attend (ibid.:247).  

Svenska studier har visat att det finns skillnader i betygssättningen mellan lärare. Skolverket 

(2009a) har studerat sambandet mellan nationella prov och kursbetyg i gymnasieskolan. Re-

sultaten visade att det finns stora skillnader i hur lärare sätter betyg i relation till de nationella 

proven. En del lärare sätter i genomsnitt högre betyg än vad eleverna presterat på de nationel-

la proven, en del lärare sätter betyg i paritet med de nationella proven medan slutligen en del 

lärare sätter lägre betyg än elevernas resultat på de nationella proven. Resultaten visade även 

att vilket betyg en elev får i relation till vad den presterat på de nationella proven beror mer på 

vilken lärare eleven har än på vilken skola eleven går på (ibid.:6). 

Att lärare har en påverkan på elevers skolprestationer och betyg är således välbelagt inom 

forskning. Detta är heller inte speciellt märkligt. Självfallet finns skillnader mellan lärare när 

det gäller förmåga att lära ut, generositet i betygsättningen, popularitet bland elever etc. En 

intressant fråga är då om det finns strukturella skillnader mellan olika lärarkategorier. En del 

forskare motsätter sig att det skulle finnas vissa identifierbara lärarkarakteristika som påverkar 

elevers skolprestationer medan andra forskare anser att det finns sådana. I de två nästkom-

mande avsnitten presenteras forskning som är relevant för hur lärares ålder och kön kan tän-

kas påverka elevers betyg.  
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3.2 Forskning om vilken betydelse lärares ålder har för elevers skolprestationer 
och betyg 

Det finns endast ett fåtal studier om hur lärares ålder påverkar elevers skolprestationer. Där-

emot finns det ett flertal studier om betydelsen av lärares erfarenhet för elevers skolprestatio-

ner. Ålder korrelerar med erfarenhet, ju äldre en lärare är desto mer erfarenhet av yrket tende-

rar läraren att ha. Om det eventuellt finns ett samband mellan lärares ålder och elevers betyg 

kan en del av detta bero på skillnader i lärarerfarenhet. I detta avsnitt presenteras därför tidi-

gare forskning om både lärares ålder och erfarenhet. Det ska dock poängteras att det kan fin-

nas effekter av lärares ålder på elevers betyg som inte hänger ihop med erfarenhet.  

Det har gjorts ett flertal studier om hur lärares erfarenhet påverkar elevers skolprestationer. 

Resultaten från tidigare forskning är motstridiga. En del forskare har kommit fram till att lära-

res erfarenhet inte har någon effekt på elevers skolprestationer. Hanushek (1986, 1989) har 

vid olika tillfällen genomfört metaanalyser där han fastslår att lärares erfarenhet inte har nå-

gon stark effekt på elevers skolprestationer. I analysen från 1989 ingick 140 studier som stu-

derat hur lärares erfarenhet påverkar elevers skolprestationer. Av dessa visade 40 studier ett 

signifikant positivt samband (p <0,05) mellan lärares erfarenhet och elevers skolprestationer 

medan 10 studier uppvisade ett signifikant negativt samband. Resterande studier visade inga 

signifikanta samband. Där var fördelningen av positiva och negativa samband mer jämn - 44 

positiva, 31 negativa, medan det i 24 studier saknades information om sambandsriktning (Ha-

nushek 1989:47). Även om analysen visade att det fanns fler studier med signifikant positiva 

samband än negativa uttrycker Hanushek att det inte går att antyda att lärares erfarenhet har 

en positiv effekt på elevers skolprestationer. Andelen studier som visar signifikanta positiva 

samband är knappt 30 procent vilket Hanushek inte anser är tillräckligt många för att övertyga 

om att det finns positiva effekter av lärares erfarenhet. Vidare diskuterar han att det är rimligt 

att anta att det förekommer en viss publikationsbias då det finns en tendens att studier som 

visar signifikanta samband i större utsträckning blir publicerade. Hanusheks slutsats är 

följande: 

The results are startlingly consistent in finding no strong evidence that teacher-students ratios, 

teacher education, or teacher experience have the expected positive effects on student 

achievement (Hanushek 1989:47, min understrykning).  

Hanusheks slutsatser har dock kritiserats. Analysmetoden Hanushek använder, vote counting 

– att räkna antalet positiva och negativa samband – anses vara en relativt svag metod för att 
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sammanställa tidigare forskning och används i dag mer sällan i empirisk forskning (Green-

wald, Hedges & Laine 1996:362). Hedges, Laine, Greenwald (1994) har gjort en analys av 

samma studier som ingår i Hanusheks metaanalys från 1989 men använt mer sofistikerade 

statistiska metoder i form av kombinerat signifikanstest och effekt storleks analyser (effect 

size analyses). Resultaten från deras analyser ger stöd för att lärares erfarenhet har en positiv 

effekt på elevers skolprestationer. Författarnas slutsats är att de studier som ingår i Hanusheks 

(1989) metaanalys ger stöd för att lärares erfarenhet har en positiv effekt på elevers skolpre-

stationer men att den statistiskt svaga metoden som Hanushek använt undanröjt detta. 

Greenwald, Hedges & Laine (1996) har vid ett annat tillfälle genomfört en metaanalys. Denna 

analys bestod ett något annat urval av studier än Hanusheks analys, exempelvis ställdes högre 

krav på studiers kvalité. Ett krav för att studier skulle inkluderas i analysen var att de blivit 

publicerade i referee-bedömda artiklar eller böcker. Ett annat krav var att studierna kontrolle-

rade för socioekonomisk status eller var longitudinella (för- och eftermätningar). Analysen 

gav stöd för att lärares erfarenhet har en positiv effekt på elevers skolprestationer. Även om 

den sammantagna statistiska analysen gav stöd för detta, visade långt ifrån varje enskild stu-

die som ingick i analysen ett sådant resultat.  

Hanusheks resultat och Greenwald, Hedges & Laines resultat är motsägelsefulla. Bilden blir 

inte mindre komplicerad av att de utgått ifrån samma data. Även om man inte kan fastslå vil-

ket av de två lägren som har ”rätt” kan man med försiktighet säga att Greenwald m.fl. använt 

mer sofistikerade statistiska metoder och att deras resultat därför skulle kunna ses som mer 

tillförlitliga. Med detta är inte sagt att sambandet mellan lärares erfarenhet och elevers skol-

prestationer är tydligt eller att sambandet är kausalt. Något som diskuterats flitigt i litteraturen 

är svårigheten att avgöra orsaksriktningen i sambandet mellan lärares erfarenhet och elevers 

skolprestationer (t.ex. Myrberg 2007, Hanushek 1989). Det är inte orimligt att tänka sig att 

mer erfarna lärare i större utsträckning undervisar elever med goda studieförutsättningar och 

att detta förklarar sambandet mellan lärares erfarenhet och elevers skolprestationer. Det skulle 

i sådana fall handla om en omvänd kausalitet. En möjlighet är att det eventuellt finns en gene-

rell karriärutveckling där lärare börjar undervisa på mindre bra skolor och sedan gradvis ”by-

ter upp sig” till bättre skolor. 

Studier där elever slumpmässigt fördelats till lärare är därför högst intressanta eftersom de 

inte omfattas av ovanstående problematik. Nye, Konstantopoulos & Hedges (2004) har gjort 

en sådan studie som bygger på data från det så kallade STAR-projektet (Student-Teacher 
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Achievement Ratio). I experimentet som genomfördes på 1980-talet deltog 79 elementary 

schools (motsvarande svensk grundskola) från delstaten Tennessee. Elever i kindergarten 

(motsvarande svensk förskola) fördelades slumpmässigt till lärare. Experimentet var longitu-

dinellt och pågick till och med årskurs 3. Författarna undersökte vilken effekt lärares erfaren-

het har på elevers skolprestationer i matematik och reading. Resultaten visade att lärares erfa-

renhet hade en positiv effekt på elevers skolprestationer. Även om effekten i många fall inte 

var försumbar var den dock endast statistiskt signifikant (p<0,05) för årskurs 2 reading och 

årskurs 3 matematik. I artikelns avslutande diskussion skriver författarna att STAR-projektet 

inte var utformat för att mäta hur lärares erfarenhet påverkar elevers skolprestationer och att 

det därför inte är ett speciellt lämpligt instrument för att upptäcka sådana effekter (ibid.:255). 

Författarna avslutar artikeln med att skriva: 

Nevertheless, this study does provide the first evidence from a largescale randomized experiment 

that teacher experience is (at least sometimes) related to student achievement gains (ibid::255). 

Det finns forskning som indikerar att sambandet mellan lärares erfarenhet och elevers skol-

prestationer inte är linjärt. Flertalet studier har visat att lärare med mycket liten erfarenhet 

(mindre än tre år) har en mindre positiv effekt på elevers skolprestationer jämfört med lärare 

med mer erfarenhet. Den positiva effekten av lärares erfarenhet planar dock ut efter fem år 

(Darling-Hammond 1999:9f). Enligt Darling-Hammond kan en möjlig förklaring till detta 

vara att lärare inte alltid fortsätter att utvecklas och lära samt att de kan tröttna på sina jobb. 

Den forskning som presenterats ovan utgår endast från amerikanska förhållanden. När det 

gäller svensk forskning är området mer outforskat. Myrberg (2007) har undersökt svenska 

data ifrån läsundersökningen PIRLS (Progress in Reading Literacy Study 2001). Studien som 

behandlade förhållandet för elever i årskurs 3 omfattar mer än 10 000 elever. Myrberg fann att 

lärares ålder och erfarenhet hade ett positivt samband med elevers läsförmåga, dock var sam-

banden inte statistiskt signifikanta (Myrberg 2007:155).  

Samtliga studier som presenterats ovan har haft resultat på standardiserade prov som utfalls-

variabel, vilka ger ett gott mått på elevers skolprestationer. Elevers betyg är dock inte enbart 

en avspegling av deras skolprestationer utan även lärares subjektiva bedömning spelar roll. 

Det är därför intressant att redogöra för forskning om lärares bedömning av elevers kunska-

per. 
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I en svensk studie har Näsström (2005) undersökt lärares skattningar av sina elevers provre-

sultat. Lärare fick i uppgift att en period före ett nationellt prov i matematik kurs B skatta vil-

ket resultat de trodde eleverna skulle få på provet. Dessa skattningar har sedan jämförts med 

elevernas resultat på proven. Resultaten som bygger på ett relativt litet antal lärare (50 st) vi-

sade att lärare upp till och med 30 år överskattade sina elevers provresultat i högre utsträck-

ning än äldre lärare (ibid.:17). Näsström undersökte också hur lärares erfarenhet påverkar 

lärares skattningar. Resultaten visade att lärare med ingen eller endast kort erfarenhet var de 

som var sämst på att skatta sina elevers provresultat och att de överskattade sina elever i högre 

grad än övriga lärare. Däremot fanns ingen större skillnad mellan lärare med några års erfa-

renhet och lärare med längre erfarenhet. Även en liknande studie av Freeman fann att oerfarna 

lärare överskattar elevers prestationer i högre grad än övriga lärare (Freeman 1993:538). Re-

sultaten från Freemans studie ska dock tolkas med försiktighet då endast 13 lärare ingick i 

studien.  

Om det nu skulle vara så att yngre lärare och lärare med ingen eller endast liten erfarenhet i 

större utsträckning överskattar vad deras elever kommer att prestera vid prov är det rimligt att 

anta att dessa lärare också är mer generösa med betygen. 

En annan sak som kan vara av intresse är hur elever bedömer sina lärare. Skolverket (2006a) 

har undersökt hur elever i årskurs 9 bedömer sina lärare. Analysen behandlade bl.a. vilken roll 

lärares ålder spelar för elevers bedömning. Resultaten visade att kvinnliga elever anser att 

yngre lärare är bättre än äldre på att undervisa, förklara och sätta rättvisa betyg. Kvinnliga 

elever ansåg också att yngre lärare har en bättre förmåga att engagera och skapa intresse än 

äldre lärare (Skolverket 2006a:18). För manliga elever spelade lärarens ålder mindre roll.  

Om elever – genom att kvinnliga elever i högre utsträckning uppfattar yngre lärare som bättre 

– anser att yngre lärare är bättre än äldre kan detta eventuellt ha en påverkan på elevers skol-

prestationer. Om yngre lärare uppfattas som bättre är det inte helt orimligt att elever också 

presterar bättre under dessa lärare, inte minst med tanke på att eleverna bedömde lärarna ut-

ifrån deras förmåga att undervisa, förklara, engagera och skapa ett intresse. Det är dock långt 

ifrån säkert att detta verkligen har effekt på elevers prestation. Utifrån den forskning som tidi-

gare presenterats om lärares erfarenhet – vilket korrelerar med ålder – är det rimligast att tro 

att yngre lärare inte har en positiv påverkan på elevers skolprestationer. Det är inte heller sä-

kert att lärares ålder spelar samma roll för gymnasieelevers bedömning av sina lärare som för 

elever i årskurs 9, även om detta verkar troligt. 
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Sammanfattning  

Även om resultaten från tidigare forskning är motstridiga kan man tänka sig att lärares erfa-

renhet till viss del har en positiv effekt på elevers skolprestationer, detta framför allt utifrån att 

studier som använt randomiserade experiment gett stöd för att lärares erfarenhet har en viss 

positiv effekt på elevers skolprestationer. Då ålder korrelerar med erfarenhet kan man tänka 

sig att ålder har en positiv effekt på elevers skolprestationer. I förlängningen kan man då tän-

ka sig att ålder har en positiv effekt även på elevers betyg. Följande hypotes formuleras: 

• Det finns ett positivt samband mellan lärares ålder och elevers betyg. 

Det finns dock några punkter som talar emot riktigheten av en sådan hypotes. Den svenska 

studie som gjorts fann inget signifikant samband mellan lärares ålder och elevers skolpresta-

tioner. Denna studie var dock smal då den endast behandlade elevernas läsförmåga. En annan 

sak som talar emot att lärares ålder skulle ha en positiv effekt på elevers betyg är att man ut-

ifrån Näsströms studie kan tänka sig att yngre lärare är mer generösa med betygen. Möjligtvis 

kan det finnas två skilda effekter av ålder, nämligen att äldre lärare har en positiv effekt på 

elevers skolprestationer medan yngre lärare är mer generösa med betygen. Dessa effekter 

skulle då kunna tänkas ta ut varandra med resultatet att det inte observeras något samband 

mellan lärares ålder och elevers betyg.  

3.3 Forskning om vilken betydelse lärares kön har för elevers skolprestationer 
och betyg 

Den forskning som finns om hur lärares kön påverkar elevers skolprestationer och betyg be-

handlar nästan uteslutande interaktionen mellan lärares och elevers kön. Det finns flertalet 

studier som undersökt vilken effekt lika kön på lärare och elev har på elevers skolprestationer. 

Resultaten från internationella studier är motstridiga. En del studier har funnit att lika kön på 

lärare och elev har en positiv effekt på elevers skolprestationer. Dee (2007) fann – genom att 

studera inomstudentvariansen över olika ämnen – att lika kön på lärare och elev hade en posi-

tiv effekt på elevers provresultat. Ammermüller och Dolton (2006) har studerat effekten av 

lika kön på lärare och elev i årskurs 4 och 8 i USA och England och funnit ett visst stöd för att 

detta har en positiv effekt på elevers skolprestationer. Resultatet är dock inte entydigt. Exem-

pelvis fann man att lika kön på lärare och elev hade en positiv effekt på elevers prestation i 

matematik i England men inte i USA. Ett intressant resultat var att lika kön inte påverkade 

skolprestationerna för elever i årskurs 4 men att det däremot hade betydelse för elever i 
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årskurs 9. Enligt författarna tyder detta på att det inte är viktigt för yngre elever att ha en lära-

re av samma kön, men att det kan vara betydelsefullt för äldre elever. 

Andra internationella studier har visat att lika kön på lärare och elev inte har någon effekt på 

elevers skolprestationer. Ehrenberg m.fl. (1995) har studerat data från the national educatio-

nal study (NELS). Elever i årskurs 8 fick göra kognitiva test i olika ämnen och fick sedan två 

år senare i årskurs 10 göra nya test. Således har man studerat utvecklingen av elevernas resul-

tat på testerna (gain score analysis). Studien fann inget stöd för att lika kön på lärare och elev 

har en positiv effekt på elevers skolprestationer. Evans (1992) fann att lika kön på lärare och 

elev inte hade någon effekt på elevers prestationer i ekonomiämnen i high school (motsvaran-

de svensk gymnasieskola). 

En del internationella studier har intresserat sig för lärares subjektiva bedömning av elever. 

Dee (2005) har studerat hur lärare bedömer elevers beteende. Studien visade att sannolikheten 

för att en elev uppfattades som störande, ouppmärksam eller dålig på att lämna in hemgifter 

ökade när läraren var av motsatt kön (ibid.:162). Ehrenberg m.fl. (1995) fann att lika kön på 

lärare och elev hade en positiv effekt på lärares subjektiva bedömning av elever. Exempelvis 

visade resultaten att kvinnliga lärare bedömde kvinnliga elever mer positivt än manliga lärare 

gjorde. Den subjektiva bedömningen innefattade fem frågor om lärarens uppfattning om ele-

ven, exempelvis om läraren trodde att eleven skulle fortsätta att studera på college. Dessa re-

sultat kan vara relevanta för lärares betygsättning av elever. Som tidigare nämnts är inte en 

elevs betyg enbart en avspegling av objektiva skolprestationer utan även av lärares subjektiva 

bedömning.  

Om vi ser till svensk forskning skiljer den sig mot internationell genom att ofta ha betyg som 

utfallsvariabel istället för resultat på standardiserade prov. Den svenska forskningen har inte 

gett något stöd för att lika kön på lärare och elev har en positiv effekt på elevers betyg. Holm-

lund och Sund (2005) har studerat data för elever som fick slutbetyg från gymnasieskolan 

mellan 1997 och 2004 i Stockholmsområdet. Studien fann inget stöd för att lika kön på lärare 

och elev har en positiv effekt på gymnasieelevers betyg. Skolverket (2006b) har kommit fram 

till liknande resultat för elever i grundskolan. Skolverket hade dock inte data på individnivå 

och kunde därför inte koppla ihop enskilda lärare och elever. Istället utgick analysen från 

skolnivå, vilket gör den mera trubbig. Det är allmänt känt att kvinnliga elever i genomsnitt har 

högre betyg än manliga elever (Skolverket 2006b). Om lika kön på lärare och elev skulle ha 

en positiv effekt på elevers betyg skulle skillnaden i betyg mellan flickor och pojkar vara stör-
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re i skolor med en stor andel kvinnliga lärare (de kvinnliga lärarna har en positiv effekt på 

kvinnliga elevers betyg och skillnaden mellan kvinnliga och manliga elevers betyg ökar). I 

skolor med en större andel manliga lärare skulle skillnaden i betyg vara mindre (de manliga 

lärarna har en positiv effekt på manliga elevernas betyg vilket resulterar i att skillnaden mel-

lan kvinnliga och manliga elevers betyg minskar). Skolverket fann dock ingen samvariation 

mellan könskillnaden i elevers betyg och andelen kvinnliga lärare i en viss skola. Skolor med 

30-60 procent kvinnliga lärare hade liknande könsskillnader i betyg som skolor med 80-100 

procent kvinnliga lärare. 

Lindahl (2007) har studerat om lika kön på lärare och elev har någon effekt på elevers provre-

sultat och betyg. Data består av uppgifter om ämnesbetyg och resultat på de nationella proven 

för elever i årskurs 9 mellan åren 2001 och 2005. För ämnena svenska och engelska hade inte 

lika kön på lärare och elev någon effekt vare sig på provresultat eller på ämnesbetyg. För ma-

tematik fanns dock en positiv effekt av lika kön på lärare och elev för provresultat men inte 

för ämnesbetyg. Lindahls tolkning är att lika kön har en positiv effekt på elevers prestationer 

men att detta inte får genomslag i ämnesbetygen p.g.a. att generositeten i betygsättningen 

minskar om lärare och elev har samma kön. Kvinnliga lärare har en positiv effekt på flickors 

provresultat i matematik men en negativ effekt på flickors ämnesbetyg i jämförelse med poj-

kar och givet elevens resultat på det nationella provet. Detsamma gäller för manliga elever 

och manliga lärare (ibid.:10). Lindahl reflekterar över att detta kan vara anledning till att 

svenska studier som använt betyg som utfallsvariabel inte funnit att lika kön på lärare och elev 

har någon effekt på elevers skolprestationer. Även om Lindahls tolkning är korrekt utifrån 

studiens resultat kan den ifrågasättas på mer teoretiska grunder. Att lärare i betygssättningen 

skulle missgynna elever av samma kön verkar märkligt, mer troligt vore att lärare missgynnar 

elever av motsatt kön. Ett teoretiskt begrepp som här förtjänar att kort nämnas är ingroup 

bias. Begreppet syftar på att människor tenderar att vara mer positiva till människor som ingår 

i samma grupp som de själva. Genusbias eller könsbias syftar således till att människor tende-

rar att favorisera människor av samma kön.  

Nedan följer en presentation av studier som inte undersökt effekten av lika kön på lärare och 

elev utan som enbart jämfört kvinnliga och manliga lärare. Myrberg (2007) har undersökt 

svenska data från läsundersökningen PIRLS (Progress in Reading Literacy Study 2001). Stu-

dien som omfattade elever i årskurs 3 inkluderade mer än 10 000 elever. Myrberg fann ett 

signifikant samband mellan lärares kön och elevers testresultat. Elever till kvinnliga lärare 

presterade i genomsnitt bättre än elever till manliga lärare. När en kontroll för lärares utbild-
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ning gjordes försvann dock sambandet. Orsaken till sambandet var således att kvinnliga lärare 

i högre utsträckning var behöriga och att behörighet hade en positiv effekt på elevers testre-

sultat. Slutsatsen var att lärares kön inte hade någon oberoende effekt på elevers testresultat. 

Postlethwaite and Ross (1992) har studerat data från The IEA Reading Literacy Study. I studi-

en ingick över 30 länder. Studien fann att kvinnliga lärare var mer effektiva än manliga vad 

beträffar deras elevers skolprestationer. Analysen kontrollerade dock inte för lärares utbild-

ning och det är möjligt att sambandet i varje fall delvis berodde på att kvinnliga lärare i högre 

utsträckning hade en lärarutbildning (jämför med Myrdals studie).  

Skolverket (2006a) har undersökt hur elever i årskurs 9 bedömer kvinnliga och manliga lära-

re. Resultaten visade att manliga elevers bedömning av manliga lärare var mer positiv än de-

ras bedömning av kvinnliga lärare. Manliga elever uppfattade att manliga lärare i högre ut-

sträckning undervisar bra, förklarar när elever inte förstår samt sätter rättvisa betyg. Vidare 

beskrevs manliga lärare ha en bättre förmåga att engagera och skapa intresse. Kvinnliga ele-

ver gjorde ingen skillnad i bedömningen av kvinnliga och manliga lärare. Skolverket diskute-

rar att detta kan ha konsekvenser för kvinnliga lärares förutsättningar och för manliga elevers 

möjlighet till utveckling och lärande vilket då skulle kunna påverka manliga elevers betyg 

negativt. Som tidigare presenteras finns det dock svensk forskning som visat att kvinnliga 

lärare inte har någon negativ effekt på manliga elevers betyg (Holmlund & Sund 2005; Skol-

verket 2006b).  

Näsström (2005) har studerat lärares skattningar av sina elevers provresultat. Lärare fick i 

uppgift att en period före ett nationellt prov i matematik kurs B skatta vilket resultat de trodde 

eleverna skulle få på provet. Dessa skattningar har sedan jämförts med elevernas resultat på 

proven. Näsström (2005) fann ingen skillnad mellan hur kvinnliga och manliga lärare skattade 

elevers provresultat. Detta ger en viss indikation om att kvinnliga och manliga lärare inte skil-

jer sig åt i bedömningen av elevers kunskaper.  

Sammanfattning 

Resultat från internationella studier om hur lika kön på lärare och elev påverkar elevers skol-

prestationer är motstridiga. Svenska studier har inte funnit något stöd för att lika kön på lärare 

och elev har någon effekt på elevers betyg. Den svenska studie som undersökt köns generella 

påverkan på elevers resultat visade att kön inte hade någon oberoende effekt på elevers skol-

presentation. Denna studie var dock smal då den endast intresserade sig för elevernas läsför-

måga (Myrdal 2007). En internationell studie med data från flera länder visade att kvinnliga 
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lärare var mer effektiva än manliga, denna studie kontrollerade dock inte för behörighet (Post-

lethwaite and Ross 1992). Slutligen fann Näsström (2005) ingen skillnad mellan hur kvinnliga 

och manliga lärare skattar elevers resultat på ett kommande prov.  

Utifrån ovanstående presentation av tidigare forskning är det svårt att ställa en riktad hypotes. 

Någon hypotes om relationen mellan lärares kön och elevers betyg formuleras inte. 

4 Metod och material  

I detta kapitel redogörs för olika metodfrågor samt det datamaterial som legat till grund för 
studien. 

4.1 Data 

Till grund för studien ligger ett eget insamlat material i form av betygskataloger och lärarlis-

tor från kommunala gymnasieskolor. En betygskatalog är en lista över eleverna i en viss un-

dervisningsgrupp där det framgår vilket betyg eleverna har fått på kursen och vilken lärare 

som har satt betyget. Lärarlistor är en förteckning över anställda lärare på en skola med in-

formation om namn och födelsedatum (personnummer). 

4.2 Urval 

Studiens urval består av samtliga kommunala gymnasieskolor i Stockholms kommun som har 

minst ett av följande tre gymnasieprogram; Samhällsvetenskapsprogrammet (SP), Naturveten-

skapsprogrammet (NV), Teknikprogrammet (TE). Anledningen till att enbart kommunala sko-

lor ingår i urvalet är att dessa omfattas av offentlighetsprincipen medan privata skolor inte gör 

detta. Avgränsningen av urvalet till de tre uppräknade gymnasieprogrammen ovan gjordes för 

att storleken på materialet skulle vara hanterbart för en kandidatuppsats. Programmen valdes 

utifrån att de är de tre studieförberedande gymnasieprogrammen och att de kan ses som de 

mest allmänna programmen i gymnasieskolan. Utöver detta gjordes även en avgränsning att 

endast ta med tre kurser i urvalet, nämligen; Matematik A, Naturkunskap A och Samhällskun-

skap A. Även denna avgränsning gjordes för att storleken på materialet skulle vara hanterbart. 

De tre kurserna har valts utifrån målet att skapa en jämn fördelning av kvinnliga och manliga 

lärare.  
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Urvalets avgränsning 

 

 

 

• Kommunala gymnasieskolor i Stockholms kommun 
• SP/NV/TE 
• Matematik A/Naturkunskap A/Samhällskunskap A 

För att få information om vilka skolor som var aktuella för att ingå i urvalet användes Stock-

holms stads hemsida där det finns en sökfunktion för gymnasieskolor. 3 Totalt ingick 17 gym-

nasieskolor i urvalet.  

4.3 Bortfall 

Bortfall är avsaknaden av värden på en eller flera variabler som ska inhämtas i en undersök-

ning. Saknas en hel observationsenhet rör det sig om ett externt bortfall, saknas information i 

en viss variabel för en insamlad observationsenhet rör det sig om ett internt bortfall.  

En av de 17 skolorna har trots upprepande påminnelser inte lämnat ut det efterfrågade materi-

alet. Utöver denna skola kan det eventuellt finnas ett externt bortfall om det skulle vara så att 

någon skola inte lämnat ut samtliga aktuella betygskataloger. 

För variabeln lärares ålder finns ett visst internt bortfall. Detta beror på att betygskatalogerna 

är från läsåret 2008/09 och att en del av lärarna idag inte jobbar kvar på de aktuella skolorna. 

Några av skolorna har sparat information om tidigare anställda lärares personnummer medan 

andra skolor inte har gjort detta. För personer med ovanliga namn har information om födel-

sedatum varit möjligt att få fram genom sökning på en internetsida som ger information om 

personers namn och födelsedatum. 4 Det interna bortfallet för lärares ålder är ca 2 procent. 

Även om det inte är möjligt att med exakt säkerhet skatta bortfallet – eftersom jag inte vet om 

skolorna skickat samtliga aktuella betygskataloger – är bedömningen att bortfallet vare sig är 

omfattande eller riskerar att snedvrida studiens resultat. Ett problem som ofta är aktuellt vid 

enkätundersökningar är att det är troligt att de som inte besvarat enkäten skiljer sig från dem 

som besvarat enkäten (Bryman 2002:148). Denna problematik gäller inte för den här studien, 

eftersom det är inte rimligt att anta att den skola som inte lämnat ut det efterfrågade materialet 

skiljer sig från övriga skolor när det gäller hur lärares kön och ålder påverkar elevers betyg.  

                                                            
3 www.stockholm.se/ForskolaSkola/Gymnasium/ 
4 www.upplysning.se 
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4.4 Materialets storlek  

Totalt sett ingår 219 lärare i materialet – 101 kvinnor och 118 män. Dessa lärare har satt 9123 

betyg.  

4.5 Variabler och kodning  

Betyg 

Elevers betyg har kodats på följande sätt; IG=0, G=10, VG=15, MVG=20. Dessa värden är 

desamma som används vid uträkning av elevers genomsnittliga betygspoäng. 

Kön 

Lärares och elevers kön har i första hand kodats med hjälp av den näst sista siffran i person-

nummet. I de fall där lärare och elever var avidentifierade genom att de fyra sista siffrorna i 

personnumret saknades har kön kodats utifrån lärares och elevers namn. SCB:s namnstatistik, 

där information ges om hur många kvinnor respektive män som har ett visst namn, har an-

vänds som hjälpmedel för att avgöra om ett namn ska kodas som kvinna eller man. För de 

namn som bärs av både kvinnor och män har kodningsproceduren sett ut på följande sätt: För 

elever har krävts en majoritet på minst 80 procent för att namnet ska kodas som kvinna eller 

man. I annat fall har kön kodats som framgår ej. Denna kodningsprocedur leder till att en del 

elevers kön kan ha blivit felkodade, detta riskerar dock inte att snedvrida studiens resultat. För 

elever har 23 st kodats som kön framgår ej. Beträffande lärarna framgick det i samtliga fall 

klart om det rörde sig om en kvinna eller man.  

Lärares kön är en av uppsatsens oberoende variabler medan elevers kön kommer att användas 

som en kontrollvariabel. Anledningen till att jag vill kontrollera för elevers kön är att kvinnli-

ga elever i genomsnitt har högre betyg än manliga elever (Skolverket 2006b). En skillnad 

mellan olika lärarkategorier skulle då eventuellt kunna bero på skillnader i fördelningen av 

kvinnliga och manliga elever som de undervisar.  

Ålder 

Lärares ålder har kodats med hjälp av informationen om födelsedatum (personnummer). Lära-

res ålder är en av uppsatsens oberoende variabler. 

Etnicitet 

Elevers etnicitet har operationaliserats med hjälp av elevens namn vilket är långt ifrån opti-

malt. Rent krasst säger inte variabeln mer än att en elev har ett ”svenskklingande ” namn eller 
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ett ”icke svenskklingande” namn. I en hel del fall sammanfaller inte detta med elevens etnici-

tet. Variabeln har kodats på följande sätt; 0=svensk, 1=icke svensk, 2=går ej att bedöma. Ca 2 

procent kodades som etnicitet går ej att bedöma. I analysen har variabeln gjort om till om till 

dummyvariabler med ”svenskklingande” som referenskategori.  

Elevers etnicitet kommer att användas som en kontrollvariabel. Anledningen till detta är att  

elever med svensk bakgrund i genomsnitt har högre betyg än elever med annan etnisk bak-

grund (Skolverket 2005). En skillnad mellan olika lärarkategorier skulle då eventuellt kunna 

bero på att de olika lärarkategorierna i olika stor utsträckning undervisar elever med svensk 

bakgrund respektive elever med annan etnisk bakgrund. 

Skola 

Information om på vilken skola lärarna arbetar har först kodats genom att ge varje skola ett 

visst värde (1-16) för att sedan utifrån detta konstruera dummyvariabler. Informationen om på 

vilken skola lärarna arbetar används som kontrollvariabler. Anledningen till detta är att be-

tygsfördelningen skiljer sig mellan skolorna. En skillnad mellan olika lärarkategorier skulle 

då kunna bero på att en viss lärarkategori i högre utsträckning tenderar att arbeta på skolor där 

eleverna har höga betyg. 

Program 

I betygskatalogerna har varje kursgrupp en viss kod och utifrån denna går det att avgöra vilket 

program eleverna går på. Informationen om program kommer att användas som en kontrollva-

riabel. Anledningen till detta är att elever på de olika programmen har något olika betyg. I 

genomsnitt har eleverna på NV högst betyg, elever på TE har lägst betyg och elever på SP en 

mellanposition. En skillnad mellan olika lärarkategorier skulle då eventuellt kunna bero på att 

de olika lärarkategorierna skiljer sig åt beträffande vilka programs elever de undervisar. 

4.6 Studiens kvalitet 

Två viktiga kriterier för att bedöma mätningars kvalitet är validitet och reliabilitet (Bryman 

2002:43). Även om validitet och reliabilitet är två skilda begrepp hänger de nära samman. För 

att en studie ska vara valid krävs att måtten har en hög reliabilitet (ibid.:44). 

18 
 



4.6.1 Validitetsproblem 

Validitet handlar om huruvida en undersökning mäter det den är avsedd att mäta. Validiteten 

avser en undersöknings giltighet och en hög validitet avspeglar frånvaron av systematiska fel 

(Djurfeldt m.fl. 2003:108).  

Undersökningar om hur lärare påverkar elevers betyg eller skolframgång har ofta problem 

med att avgöra kausalitetsriktning. Om exempelvis äldre lärare tenderar att sätta högre betyg 

än yngre är det möjligt att detta beror på att lärares ålder har en positiv effekt på elevers betyg, 

men det skulle också kunna bero på att äldre lärare i större utsträckning undervisar elever som 

presterar bra i skolan. Det är därför svårt att avgöra om en viss skillnad är en verklig läraref-

fekt eller om skillnaden beror på att olika lärare undervisar olika typer av elever.  

Det bästa sättet att undvika detta problem är att använda randomiserande experiment som me-

tod, där man slumpmässigt fördelar elever till lärare. Förutsatt att randomiseringen lyckades 

skulle eventuella skillnader mellan olika klasser kunna härledas vara en effekt av skillnader 

mellan olika lärare. Denna typ av metod är dock ofta svåra att genomföra. En alternativ metod 

som visserligen inte är lika metodologiskt stark men som är enklare att genomföra är att an-

vända icke experimentella data och med hjälp av olika bakgrundsvariabler kontrollera för 

skillnader bland elever. Självfallet kan man inte kontrollera för allt, och det är mycket svårt att 

helt kontrollera för effekter som härrör från skillnader bland elever.  

Som nämndes i avsnittet om variabler använder studien en del kontrollvariabler. Dummyvari-

abler för vilken skola lärarna arbetar på kontrollerar för effekter som har att göra med att de 

olika skolorna i genomsnitt har olika typer av elever samt alla andra skolspecifika faktorer 

som påverkar genomsnittsbetygen inom skolorna. En eventuell skillnad mellan olika lärarka-

tegorier kan således inte vara en effekt av att en viss lärarkategori tenderar att arbeta på skolor 

där eleverna har högre betyg, eftersom vi kontrollerar för skola.  

Som nämndes i kapitlet om tidigare forskning finns också en stor variation i elevers betyg och 

skolprestationer mellan olika klasser inom samma skola. Även om en del av den variationen 

kan vara en effekt av skillnader mellan olika lärare kan detta knappast förklara hela variatio-

nen. Elevernas studieförutsättningar kan variera mycket mellan olika klasser i en skola. Där-

för är det viktigt att genomföra en kontroll som tar hänsyn till att inom samma skola kan det 

finnas skillnader bland elever. I studien ingår följande kontrollvariabler vars syfte är att kon-

trollera för skillnader bland elever inom samma skola: typ av program (SP/NV/TE), elevens 
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kön och elevens etnicitet. Dessa tre kontrollvariabler är alla relevanta men kan långt ifrån 

kontrollera fullt ut för faktorer som har med elever att göra. Den kanske vanligaste kontrollva-

riabeln i den här typen av studier är elevers skolprestationer tidigare läsår. Även kontrollvari-

abler för familjefaktorer som exempelvis klassbakgrund och föräldrars utbildningsnivå är 

högst relevanta. Sådan information har inte varit möjlig att samla in med tanke på studiens 

korta tidsram.  

Att det saknas relevanta kontrollvariabler kan självfallet vara problematiskt. Avsaknaden av 

kontrollvariabler är dock endast ett problem om det skulle finnas en strukturell skillnad beträf-

fande vilka elever olika lärarekategorier undervisar inom samma skola (vi kontrollerar ju för 

skillnader som har att göra med olikheter mellan skolor). Om det inom samma skola finns 

skillnader i vilka typer av elever kvinnliga och manliga, yngre och äldre lärare undervisar 

riskerar avsaknaden av kontrollvariabler att snedvrida resultaten. Om det inte finns någon 

sådan strukturell fördelning av elever som utgår ifrån lärares kön och ålder är avsaknaden av 

kontrollvariabler inget problem. Utifrån detta vore det högst lämpligt att ha vetskap om hur 

elever fördelas till lärare. En del av den internationella litteraturen berör ämnet och uttrycker 

att elever inte slumpmässigt fördelas till lärare (Nye, Konstantopoulos & Hedges 2004:238). 

Däremot fann jag ingen litteratur som diskuterar fördelning av elever till lärare utifrån lärares 

kön och ålder.  

Som nämndes i kapitlet om tidigare forskning kan en eventuell skillnad i vilka betyg olika 

lärarkategorier sätter bero antingen på att en viss kategori har en positiv effekt på elevers 

skolprestationer eller att en viss kategori är mer generös med betygen. Det kan självfallet vara 

en kombination av dessa två. Om en skillnad skulle föreligga kan man inte veta om denna 

beror på att en viss lärarkategori har en positiv effekt på elevers skolprestationer eller om den 

beror på att en viss lärarkategori är mer generös med betygen. Resultaten kan därför ses som 

något trubbiga ur ett förklarande syfte. En betydligt större problematik skulle finnas om det 

vore så att en viss lärarkategori har en positiv effekt på elevers skolprestationer samtidigt som 

den motsatta lärarkategorin är mer generösa med betygen. Antag exempelvis att kvinnliga 

lärare har en positiv effekt på elevers skolprestationer medan manliga lärare är mer generösa 

med betygen. Dessa två mycket intressanta fakta riskerar då att osynliggöras genom att båda 

lärarkategorierna sätter ungefär samma betyg. En lösning på denna problematik hade varit att 

ta med information om elevers resultat på de nationella proven som ett externt kriterium. Det-

ta var dock inte möjligt att genomföra under uppsatsens tidsram.  
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4.6.2 Reliabilitet  

Med reliabilitet avses en mätnings tillförlitlighet eller stabilitet. Kravet på reliabilitet är att om 

en studie genomförs på nytt ska resultaten bli desamma (Bryman 2002:43).  Medan validitet 

handlar om avsaknaden av systematiska fel handlar reliabilitet om avsaknaden av slumpmäs-

siga fel. En god reliabilitet indikerar en hög överensstämmelse mellan mätningar med samma 

instrument (Djurfeldt m.fl. 2003:109).  

Studien har genomgått en typ av reliabilitetsprövning i form av en variant på kontrollkodning. 

Eftersom skolorna lovats att ingen annan än jag själv skulle få läsa betygskatalogerna gick det 

till på följande sätt. Jag läste upp information från betygskataloger (avpersonifierat) medan en 

bekant satt med datafilen och kontrollerade att informationen stämde överens med det som var 

inkodat. Under en genomgång av 500 observationsenheter upptäcktes inte något kodningsfel.  

Detta talar för att förekomsten av kodningsfel är minimal.  

Variabeln elevers etnicitet får anses ha något svagare reliabilitet än övriga variabler. Detta 

beror på att det är ytterst svårt att koda elevers etnicitet utifrån deras namn. Ofta blir det mer 

en gissning vilket leder till slumpmässiga variationer. Om kodningen gjorts om på nytt, eller 

gjorts av en annan kodare hade säkerligen fördelningen i variabeln sett annorlunda ut. Detta 

problem bedöms dock inte vara avgörande för studiens resultat. Slumpmässiga fel tenderar att 

ta ut varandra i stora urval. Det är även mindre troligt att de slumpmässiga felen i elevernas 

etnicitet ser olika ut för kvinnliga/manliga, äldre/yngre lärare.  

4.7 Generaliserbarhet 

Frågan om möjligheten att göra generaliseringar handlar mycket om till vem eller vad man 

vill generalisera resultaten. I regelrätt bemärkelse kan generaliseringar endast göras till den 

population från vilket man hämtat sitt urval (Bryman 2002:119). Då populationen i den här 

undersökningen består av kommunala gymnasieskolor i Stockholms kommun är generaliser-

barheten till dessa skolor hög. Om vi däremot är intresserade av gymnasieskolor i hela Sveri-

ge är generaliserbarheten lägre, eftersom enbart skolor i Stockholms kommun ingår i studien. 

Bryman skriver att det är viktigt att vara försiktig med att generalisera till andra platser och 

områden (ibid.:119). En annan diskussion är om resultaten endast kan generaliseras till gym-

nasieskolor eller om de även kan användas för att uttala sig om högstadieskolor. I ett regelrätt 

avseende kan vi endast generalisera till gymnasieskolor, eftersom det är dessa skolor som 

utgör vår population.  
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Utifrån diskussionen ovan verkar möjligheten liten att göra generaliseringar till andra skolor 

utöver kommunala gymnasieskolor i Stockholms kommun. Samtidigt kan man ställa sig frå-

gan om det finns någon anledning till att resultaten skulle vara specifika för just kommunala 

gymnasieskolor i Stockholm. Varför skulle resultaten vara annorlunda i högstadieskolor eller i 

gymnasieskolor utanför Stockholm? Det finns inget givet svar på dessa frågor. Jag vill argu-

mentera för att generaliserbarheten är högst för kommunala gymnasieskolor i Stockholm, men 

att det inte finns någon anledning att anta att resultaten skulle vara annorlunda för högstadie-

skolor eller för gymnasieskolor utanför Stockholm. 

Även en studies kvalitet inverkar på möjligheten att göra generaliseringar. Ett problem som 

inte sällan begränsar möjligheten att göra generaliseringar är stora bortfall. Positivt är att den 

här studien präglas av ett mycket litet bortfall. Mer problematiskt, vilket redan nämnts, är att 

studien saknar en del kontrollvariabler som kan vara viktiga att ha med. Därför ska resultaten 

tolkas med en viss försiktighet.  

4.8 Statistisk analys 

Analysen görs med hjälp av OLS regression. Rent statistiskt är ett krav att den beroende vari-

abeln är kontinuerlig (intervall eller kvot) för att metoden skall användas. Betyg är inte en 

kontinuerlig variabel då den endast kan ta fyra världen (IG, G, VG och MVG). Analysen kan 

då sägas göra ett ”regelöverträdelse”. I praktiken används dock OLS regression ofta i studier 

av betyg. 

Jag har även testat de olika modellerna med hjälp av ordinal-logit regression. Resultaten från 

dessa analyser var liknande resultaten från OLS. I resultatkapitlet pressenteras enbart resulta-

ten från OLS.  

Det ska nämnas att åldersvariabeln präglas av ett mycket litet standardfel vilket har att göra 

med att det finns en stor variation i variabeln i kombination med ett stort antal observations-

enheter (antal satta betyg). Ett litet standardfel leder till att även relativt små skillnader kan 

uppvisa statistisk signifikans. Detta är bra att ha i åtanke vid signifikansprövning av åldersva-

riabeln.  
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Kapitlet börjar med en kortare presentation av 

genomsnittlig betygspoäng bland eleverna och variationen i betyg mellan och inom skolorna. 

Därefter följer en presentation av resultaten för hur lärarnas kön och ålder samvarierar med 

elevernas betyg. 

5.1 Genomsnittlig betygspoäng och variationen i betyg mellan och inom skolor 

Den genomsnittliga betygspoängen bland eleverna är 14,68 vilket motsvarar ungefär betyget 

väl godkänd (VG, 15 poäng). Standardavvikelsen för betyg är 5,42 vilket indikerar att det 

finns en stor spridning i elevernas betyg. I tabellen nedan presenteras genomsnittlig betygspo-

äng för olika elevkategorier och kurser. 

Tabell 5.1 Genomsnittlig betygspoäng för olika elevkategorier och kurser (standardavvikelse 
inom parentes). 
Kvinnliga elever 14,99 

(5,30) 
Manliga elever 14,35 

(5,52) 
Elever med ”svensk” etnicitet 15,49 

(4,90) 
Elever med annan etnisk bakgrund 12,62 

(6,11) 
Elever på SP-programmet 13,94 

(5,55) 
Elever på NV-programmet 16,12 

(4,93) 
Elever på TE-programmet 13,51 

(5,12) 
Samhällskunskap A 14,77 

(5,67) 
Mattematik A 14,60 

(4,81) 
Naturkunskap A 14,67 

(5,77) 

Elever som går på naturvetenskapsprogrammet har i genomsnitt högre betyg än eleverna på 

samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. De kvinnliga eleverna har i genom-

snitt något högre betyg än de manliga eleverna. Vidare finns det skillnader mellan elever med 

”svensk” etnicitet och elever med annan etnisk bakgrund.  

Det fanns ingen större skillnad i elevernas betyg mellan de olika kurserna. 
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För att undersöka variationen i betyg mellan och inom skolorna genomfördes en variansanalys 

(ANOVA). MS (mean square) - som är Anovas term för varians – visar att variansen i betyg 

är betydligt större mellan skolorna (MS=3543) än inom skolorna (MS=24). Variansen mellan 

skolorna är 149 gånger större än variansen inom skolorna. Således finns stora betygskillnader 

mellan olika skolor. Detta betyder emellertid inte att det är skolorna i sig som har en avgöran-

de betydelse för elevernas betyg. Snarare är det en avspegling av det faktum att olika skolor 

har elever med olika studieförutsättningar.  

5.2 Hur lärares kön och ålder samvarierar med elevers betyg 

I tabellen nedan presenteras tre olika regressionsmodeller gällande elevers betyg. I modell (1) 

ingår endast lärares kön och ålder. I modell (2) läggs kontrollvariabler för elevers kön och 

etnicitet till. I modell (3) ingår även kontrollvariabler i form av dummyvariabler för skola och 

program. Då dessa är många presenteras inte de enskilda koefficienterna i tabellen nedan. 

Tabell 5.2. Regressionsmodeller gällande elevers betyg. Regressionskoefficienter (standardfel 
inom parentes). 

* p<0,05   ** p<0,01    *** p<0,001 

 (1) (2) (3) 
Lärares kön 
(1=man) 

-0,25 
(0,12) * 

-0,15 
(0,12) 

0,10 
(0,11) 

Lärares ålder 
 

0,00 
(0,01) 

0,01 
(0,01) 

-0,01 
(0,01) * 

Elevers kön 
(1=man) 

- -0,79 
(0,11) *** 

-0,50 
(0,11) *** 

Annan etnisk bakgrund 
(referenskategori ”svensk”) 

- -2,95 
(0,13) *** 

-1,91 
(0,13) *** 

Etnicitet oklar 
(referenskategori ”svensk”) 

- -0,83 
(0,34) * 

-0,69 
(0,31) * 

Dummyvariabler för skola Nej Nej Ja *** 5

Dummyvariabler för typ av  
program 

Nej Nej Ja *** 5

Intercept 14,84 15,73 11,72 
Adjusted R2 0,00 0,06 0,22 

I modell (1) finns inget nämnvärt samband mellan lärares kön, ålder och elevers betyg. Det 

mycket låga r2 värdet indikerar att mindre än 1 procent av variansen i elevernas betyg förkla-

ras av lärares kön och ålder. Regressionskoefficienten för kön är negativ, vilket betyder att de 

manliga lärarna sätter lägre betyg än de kvinnliga lärarna. Koefficienten är statistiskt signifi-

                                                            
5 Signifikansprövning med hjälp av F‐test. 
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kant på 5-procentsnivån. Koefficienten är dock liten. De manliga lärarna sätter i genomsnitt 

betyg motsvarande ca 0,25 betygspoäng lägre än de kvinnliga lärarna. Om vi exemplifierar 

med konkreta betygssteg och utgår ifrån stegen G-VG eller VG-MVG (där skillnaden är 5 

betygspoäng) sätter de manliga lärarna i genomsnitt 1/20 betygssteg lägre betyg än de kvinn-

liga lärarna. 

Regressionskoefficienten för ålder är nära 0 och inte statistiskt signifikant på 5-procentsnivån.  

I modell (2) kontrollerar vi för elevers kön och etnicitet. Inte heller i denna modell finns något 

betydande samband mellan lärares kön, ålder och elevers betyg. 

Regressionskoefficienten för kön är fortfarande negativ vilket betyder att de manliga lärarna, 

kontrollerat för lärares ålder, elevers kön och etnicitet, i genomsnitt sätter lägre betyg än de 

kvinnliga lärarna. Koefficienten är dock liten. De manliga lärarna sätter i genomsnitt betyg 

motsvarande 0,15 betygspoäng lägre än de kvinnliga lärarna. Regressionskoefficienten är hel-

ler inte längre statistiskt signifikant på 5-procentsnivån. Anledningen till detta är främst att de 

manliga lärarna i högre utsträckning undervisar elever med annan etnisk bakgrund och att 

dessa elever i genomsnitt har lägre betyg än elever med svensk bakgrund. Detta är en orsak 

till att koefficienten för kön var signifikant i modell 1 då vi inte kontrollerade för elevers etni-

citet. 

Regressionskoefficienten för ålder är positiv, vilket betyder att äldre lärare i genomsnitt och 

kontrollerat för lärares kön, elevers kön och etnicitet sätter högre betyg än yngre lärare. Koef-

ficienten är dock liten och är inte statistiskt signifikant på 5-procentsnivån. 

R2 har ökat i modell 2. Ca 6 procent av variansen i elevernas betyg förklaras av de oberoende 

variablerna som ingår i modellen. Det är fortfarande ganska lågt och indikerar att vår modell 

saknar viktiga variabler som förklarar skillnader i elevers betyg.  

I modell (3) ingår – utöver elevers kön och etnicitet - även kontrollvariabler för vilken skola 

och vilket gymnasieprogram eleven går på. Det här är den modell som i störst utsträckning 

kontrollerar för olika effekter som har med elever att göra.  

Regressionskoefficienten för lärares kön är inte längre negativ utan positiv. Detta betyder att, 

kontrollerat för samtliga andra oberoende variabler i modellen, sätter de manliga lärarna i 

genomsnitt högre betyg än de kvinnliga lärarna. Skillnaden är dock endast liten. De manliga 
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lärarna sätter i genomsnitt betyg motsvarande 0,1 betygspoäng högre än de kvinnliga lärarna. 

Skillnaden är inte statistiskt signifikant på 5-procentsnivån.  

Regressionskoefficienten för ålder är negativ vilket betyder att äldre lärare, kontrollerat för 

övriga oberoende variabler, i genomsnitt sätter lägre betyg än yngre lärare. Koefficienten är 

dock liten. En åldersökning med 10 år ger i genomsnitt 0,1 betygspoäng lägre betyg vilket 

motsvarar 1/50 betygssteg (G-VG, VG-MVG). Trots att regressionskoefficienten inte är spe-

ciellt betydande är den statistiskt signifikant på 5-procentsnivån.  

R2 för modell 3 är 0,23 vilket visar att 23 procent av variansen i elevernas betyg förklaras av 

vår modell. Framförallt är det inkluderandet av skolvariablerna som gör att R2 ökar i modell 3.  

Sammanfattning 

Lärarnas kön och ålder verkar inte ha någon större betydelse för elevernas betyg. I den modell 

(3) som i högst utsträckning kontrollerar för elev- och skolfaktorer fanns inget statistiskt sig-

nifikant samband mellan lärares kön och elevers betyg. Koefficienten för kön var också liten. 

Regressionskoefficienten för lärares ålder var negativ och statistiskt signifikant på 5-

procentsnivån. Detta indikerar att lärarna sätter lägre betyg ju äldre de är. Koefficienten för 

ålder var dock liten och kan inte ses som speciellt betydande.  

Dessa resultat behöver inte betyda att lärarnas kön och ålder inte har någon betydelse för ele-

vernas betyg. I de två nästkommande avsnitten undersöks om det eventuellt finns några inter-

aktionseffekter eller ickelinjära samband. 

5.2. Interaktionseffekter 

Med interaktionseffekter menas att storleken på en variabels effekt beror på värdet på en an-

nan variabel, exempelvis att effekten av lärares ålder på elevers betyg ser olika ut för kvinnli-

ga och manliga elever. En interaktionseffekt kan fångas upp med hjälp av en variabel som är 

produkten av de två interagerande variablerna. Följande fyra interaktionsvariabler har testats: 

• Lärares kön * elevers kön  

• Lärares ålder * elevers kön 

• Lärares ålder * lärares kön 

• Lärares kön * ämne 
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Interaktionsvariabeln lärares ålder * elevers kön är signifikant på 1-procentsnivån. Interaktio-

nen kan åskådliggöras genom att beräkna regressionskoefficienten för ålder separat för kvinn-

liga respektive manliga elever. Detta görs nedan med hjälp av modell 3 (den som kontrollerar 

för elev- och skolfaktorer). Eftersom vi enbart är intresserade av koefficienten för ålder är det 

den enda som presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 5.3. Regressionskoefficienter för lärares ålder (standardfel inom parentes) för kvinnliga 
och manliga elever.  
 Kvinnliga elever Manliga elever 
Lärare ålder -0,02 

(0,01)** 
0,00 
(0,01) 

** P< 0,01 

Som framgår av tabellen har lärares ålder – kontrollerat för övriga oberoende variabler - en 

negativ effekt på de kvinnliga elevernas betyg medan effekten för de manliga eleverna är nära 

noll. Koefficienten är statistiskt signifikant för kvinnliga elever (p<0,01) men inte för manliga 

elever. Således förekommer en viss interaktionseffekt. Lärares ålder har en viss negativ effekt 

på de kvinnliga elevernas betyg, medan det inte verkar påverka de manliga elevernas betyg. 

Interaktionen mellan lärares ålder och elevers kön kan visualiseras med hjälp av diagrammet 

nedan. Interaktionseffektens betydelse diskuteras vidare i nästa kapitel.  

Diagram 5.4. Sambandet mellan lärares ålder och elevers betyg för kvinnliga och manliga  
elever. 

 
 

Interaktionsvariabeln lärares kön * ämne var signifikant på 1-procecentsnivån. En analys för 

varje ämne separat har därför gjorts. Analyserna kontrollerar för elev- och skolvariabler. Re-

gressionskoefficienterna för lärares kön presenteras i tabellen nedan. 
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Tabell 5.5. Regressionskoefficienter för lärares kön (standardfel inom parentes) för de tre  
kurserna 
 Samhällskunskaps A Matematik A Naturkunskap A 

Lärares kön 
(man=1) 

-0,50 
(0,22)* 

0,25 
(0,21) 

0,14 
(0,27) 

* p<0,05 

För kurserna Matematik A och Naturkunskap A finns inga signifikanta skillnader mellan de 

kvinnliga och manliga lärarna. I Samhällskunskap A är regressionskoefficienten statistiskt 

signifikant på 5-procentsnivån. Koefficienten som är negativ indikerar att de manliga lärarna, 

kontrollerat för elev- och skolfaktorer, i genomsnitt sätter betyg motsvarande 0,5 betygspoäng 

lägre än de kvinnliga lärarna. En sådan skillnad motsvarar 1/10 betygssteg (G-VG, VG-

MVG). Betydelsen av detta resultat diskuteras vidare i nästkommande kapitel. 

Interaktionsvariabeln lärares ålder * lärares kön var inte signifikant på 5-procentsnivån (t= -

1,56).  

Interaktionsvariabeln lärares kön * elevers kön var inte signifikant på 5-procentsnivån (t=-

0,325).  

5.3 De yngre lärarna sätter högst betyg 

Utifrån tidigare forskning (se kapitel 3) kan sambandet mellan lärares ålder och elevers betyg 

tänkas vara ickelinjärt. Det som kan förväntas utifrån teoretiska grunder är att framför allt 

unga lärare skiljer sig från övriga. För att testa för ickelinjäritet inkluderades en andragradspo-

lynom (ålder2) i regressionsmodellen. Ett F-test visade att modellen som inkluderar både ålder 

och ålder2 inte resulterar i en bättre modellanpassning jämfört med modellen där endast ålder 

ingår (F=0,032). Ett enskilt t-test av koefficienten för ålder2 visade inte signifikans (t=-0,40). 

En andragradspolynommodell fångar således inte upp någon icke-linjäritet i sambandet.  

Även en analys med en dummyvariabel för ålder gjordes. Denna variabel är kodad på följande 

sätt: 23-30 år = 1, övriga (31+) =0. På detta sätt kan vi se om de yngsta lärarna skiljer sig från 

övriga lärare. Modellen kontrollerade för elev och skolfaktorer. Regressionskoefficienten som 

har värdet 0,92 visar att lärarna 23-30 år i genomsnitt, kontrollerat för elev- och skolfaktorer, 

sätter högre betyg än de äldre lärarna. Skillnaden motsvarar ungefär 1 betygspoäng vilket är 

1/5 betygssteg (G-VG, VG-MVG). En skillnad i denna storleksordning får ses som relativt 
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betydande. Skillnaden är statistiskt signifikant på 1-promillenivån. Antalet lärare i kategorin 

23-30 år är dock relativt litet, 21 st.  

Med tanke på interaktionseffekter mellan lärares ålder och elevers kön som presenterats ovan 

gjordes även en separat analys för kvinnliga och manliga elever. Regressionskoefficienten var 

liknande för kvinnliga och manliga elever.  

Det gjordes även en analys där ålder kategoriserades i åtta åldersgrupper. Denna modell kon-

trollerade för elev och skolfaktorer. Resultatet presenteras i diagrammet nedan.  

Diagram 5.6. Klassindelad ålder och elevers betyg 

 

Som framgår av diagrammet sätter lärarna i den yngsta åldersgruppen (23-30) högre betyg än 

lärare i samtliga övriga åldersgrupper. Jämfört med åldersgrupperna 46-50 år och 51-55 år är 

inte skillnaden statistiskt signifikant på 5-procentsnivån. Mot övriga grupper är skillnaden 

statistiskt signifikant på 1-promille nivån. Mellan de övriga åldersgrupperna är det svårare att 

utläsa någon trend. Detta resultat diskuteras vidare i nästa kapitel.  

6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras de resultat som presenterades i föregående kapitel. Bland annat ställs 

resultaten i relation till tidigare forskning. I kapitlet ges också förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Lärares köns betydelse för elevers betyg  

Det generella resultatet från analysen är att lärarnas kön inte har någon större betydelse för 

elevernas betyg. I den regressionsmodell som kontrollerade för elevers kön och etnicitet samt 
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vilken skola och program eleven går på fanns ingen nämnvärd skillnad mellan vilka betyg de 

kvinnliga och manliga lärarna sätter. Den skillnad som fanns motsvarar 1/50 av betygssteget 

G-VG eller VG-MVG. Inte heller var skillnaden statistiskt signifikant på 5-procentsnivån. 

Utifrån dessa resultat verkar det som att lärares kön inte har någon större betydelse för elevers 

betyg.  

Hur förhåller sig då ett sådant resultat till resultat från tidigare forskning? Resultatet är fören-

ligt med tidigare svensk forskning – se kapitel 2 – om hur lika kön på lärare och elev påverkar 

elevers betyg. Sådana studier har inte funnit något stöd för att lika kön på lärare och elev har 

någon effekt på elevers betyg (Holmlund & Sund 2005; Skolverket 2006; Lindahl 2007). Så-

ledes visar även dessa studier att lärares kön inte verkar ha något större betydelse för elevers 

betyg.  

Som tidigare nämnts är elevers betyg en avspegling av deras prestationer, men också lärares 

subjektiva bedömning av elever är av betydelse för betygen. Att det inte finns någon nämn-

värd skillnad mellan de kvinnliga och manliga lärarna skulle då eventuellt kunna bero på att 

det ena könet har en positiv effekt på elevers skolprestationer medan det andra könet är mer 

generösa med betygen, exempelvis att elever till kvinnliga lärare tenderar att prestera bättre i 

skolan medan manliga lärare är mer generösa med elevers betyg. Om en sådan tendens skulle 

finnas riskerar den att osynliggöras av att betyg inrymmer både elevers prestationer och lära-

res subjektiva bedömningar. Hur plausibelt det är att det finns en sådan tendens går inte att 

avgöra utifrån denna studie. Det kan dock nämnas att det finns svensk forskning som både ger 

indikationer om att lärares kön inte har någon betydelse för elevers skolprestationer och att 

kvinnliga och manliga lärare inte gör olika bedömningar av elevers kunskaper. Denna forsk-

ning är dock inte omfattande. Myrberg (2007) fann att lärares kön inte hade någon oberoende 

effekt på elevers testresultat. Således pekar Myrbergs studie på att lärares kön inte verkar ha 

betydelse för elevers skolprestationer. Näsström (2005) fann att det inte fanns några skillnader 

mellan hur kvinnliga och manliga lärare skattade sina elevers provresultat på ett kommande 

prov. Skattningar av elevers provresultat bygger mycket på hur lärarna bedömer elevernas 

kunskaper även om skattningen också kan inkludera en bedömning av hur eleverna hanterar 

själva provsituationen. Utifrån Näsströms resultat kan man, med försiktighet, anta att det inte 

finns någon strukturell skillnad i hur kvinnliga och manliga lärare bedömer elevers kunskaper. 

Då lärares betygsättning i mycket är just en bedömning av elevers kunskaper kan man anta, 

att kvinnliga och manliga lärare inte är olika generösa med betygen.  
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Som diskuterades i metodkapitlet har uppsatsen vissa validitetsproblem då det saknas relevan-

ta kontrollvariabler för elevers studieförutsättningar. Relevanta variabler att kontrollera för 

hade varit elevers tidigare skolprestationer och olika familjefaktorer, exempelvis föräldrars 

utbildningsnivå och klasstillhörighet. Att studien saknar viktiga kontrollvariabler är en meto-

dologisk svaghet och riskerar eventuellt att snedvrida resultaten en del. Så skulle vara fallet 

om det fanns en strukturell skillnad mellan vilka elevtyper kvinnliga och manliga lärare un-

dervisar inom samma skolor. Att elever inom en skola inte helt slumpmässigt fördelas till lä-

rare är ett rimligt antagande. För klasser som är ”stökiga” är det mer rimligt att tro att lärare 

med god auktoritet bland elever i större utsträckning tilldelas att undervisa dessa klasser än 

lärare med sämre auktoritet. Huruvida det finns någon strukturell skillnad mellan vilka elever 

manliga och kvinnliga lärare undervisar är svårare resonera kring. Det troliga är att det inte 

förekommer en tillräckligt stor sådan för att resultaten i denna studie skulle riskera att vara 

snedvridna. Helt säkra kan vi dock inte vara. 

Som presenterades i resultatkapitlet finns en statistiskt signifikant skillnad mellan vilka betyg 

de kvinnliga och de manliga lärarna sätter i Samhällskunskap A. De kvinnliga lärarna sätter 

högre betyg än de manliga även efter kontroll för elevers kön och etnicitet samt vilken skola 

och vilket program eleverna går på. Hur skall detta resultat tolkas? En försiktig och även rim-

lig tolkning är att alltför mycket vikt inte skall läggas vid detta resultat. Antalet lärare i mate-

rialet som undervisade i samhällskunskap är 75 st vilket är relativt få. Det är även svårt att 

teoretiskt motivera varför kvinnliga lärare skulle ha en positiv effekt på elevers betyg i just 

samhällskunskap men inte i matematik eller naturkunskap. Möjligtvis skulle man kunna reso-

nera kring att lärares subjektiva bedömning av elevers kunskaper spelar större roll i samhälls-

kunskap som är ett mer ”diskuterande” ämne än i de mer faktaorienterade ämnena matematik 

och naturkunskap och att detta är anledningen till att det finns en signifikant skillnad i sam-

hällskunskap men inte matematik eller naturkunskap. Bedömningen är dock att resultatet skall 

ses med försiktighet och inte ges för stor vikt.  

Slutsats  

Studiens resultat pekar på att lärares kön inte verkar ha någon betydelse för gymnasieelevers 

betyg. För att kunna uttala sig med mer säkerhet krävs dock fortsatta studier som kontrollerar 

för elevers tidigare skolprestationer och sociala bakgrund.  
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6.2 Lärares ålders betydelse för elevers betyg 

Det generella resultatet från analysen är att lärarnas ålder hade en viss betydelse för elevernas 

betyg främst genom att de unga lärarna (23-30 år) satte högre betyg än övriga lärare.  

Den regressionsmodell som kontrollerade för elevers kön och etnicitet samt vilken skola och 

vilket program eleven går på visade att lärarnas ålder hade ett svagt negativt samband med 

elevernas betyg, dvs. att betygen i genomsnitt var lägre ju äldre läraren var. Effekten av ålder 

på betygen var dock liten. Trots detta var regressionskoefficienten för ålder statistiskt signifi-

kant på 5-procentsnivån. Detta beror på att åldersvariabeln präglas av ett litet standardfel vil-

ket gör att även små koefficienter blir statistiskt signifikanta. 

Resultatet gick således i motsatt riktning mot den uppställda hypotesen om att ålder har en 

positiv effekt på elevers betyg. Denna hypotes var härledd utifrån forskning som visat att lära-

res erfarenhet har en positiv effekt på elevers skolprestationer och att ålder och erfarenhet 

korrelerar med varandra (se t.ex. Greenwald, Hedges, & Laine 1996; Nye, Konstantopoulos & 

Hedges 2004). Utifrån detta skulle man kunna förvänta sig att äldre lärare i genomsnitt sätter 

högre betyg genom att de har en positiv effekt på elevers skolprestationer. Som tidigare 

nämndes i kap 3 är dock inte resultaten från tidigare forskning entydiga. En del studier har 

visat att lärares erfarenhet inte har någon påverkan på elevers skolprestationer. Det finns även 

studier som uppvisat ett negativt samband mellan lärares erfarenhet och elevers skolprestatio-

ner (se Hanushek 1986, 1989).  

Betyg är inte enbart en avspegling av elevers skolprestationer, utan lärares subjektiva bedöm-

ningar är också av betydelse. Här finns det studier som pekar på att yngre och oerfarna lärare 

överskattar elevers kunskaper. Näsström (2005) fann att yngre och oerfarna lärare överskatta-

de elevers kommande prestationer på prov mer än övriga lärare. Utifrån detta kan man tänka 

sig att yngre lärare är mer generösa med betygen genom att de överskattar sina elevers kun-

skaper och prestationer i större utsträckning än övriga lärare.  

En jämförelse mellan de yngsta lärarna (23-30 år) och övriga lärare fann att de yngre lärarna 

sätter högre betyg än övriga lärare. Denna skillnad var också relativt stor. De yngre lärarna 

satte betyg motsvarande ca 1 betygspoäng högre än övriga lärare, vilket är 1/5 betygsteg (G-

VG, VG-MVG). Skillnaden var signifikant på 1 promillenivån. En möjlig anledning till att 

yngre lärare sätter högre betyg skulle kunna vara att det finns en generell tendens inom sam-

ma skolor att yngre lärare undervisar elever med goda studieförutsättningar. Om skillnaden 

32 
 



inte förklaras av olikheter som har att göra med vilka elever lärare undervisar kan den tänkas 

bero på två saker. 1: Att yngre lärare är mer generösa med betygen. 2: Att yngre lärare har en 

positiv effekt på elevers skolprestationer. Utifrån tidigare forskning verkar det mer troligt att 

skillnaden beror på att unga lärare är mer generösa med betygen än att den skulle bero på att 

unga lärare har en positiv effekt på elevers skolprestationer. Näsström (2005) fann att just 

lärare under 30 år var de som överskattade sina elevers kommande provresultat mest. Samti-

digt har studier visat att sambandet mellan lärares erfarenhet och elevers skolprestationer är 

ickelinjärt och att lärare med ingen eller endast liten erfarenhet har en negativ effekt på ele-

vers skolprestationer jämfört med äldre lärare. Utifrån att ålder korrelerar med erfarenhet ver-

kar det mindre troligt att anta att yngre lärare skulle ha en positiv effekt på elevers skolpresta-

tioner. 

Således kan resultaten tolkas som ett stöd för en tendens att unga lärare är mer generösa med 

betygen än övriga lärare. Resultatet skall dock tolkas med försiktighet. Antalet lärare i ålders-

kategorin 23-30 var relativt litet, 21 st. För att med säkerhet kunna uttala sig om förhållandet 

krävs fortsatta studier som undersöker relationen mellan elevers betyg och resultat på de na-

tionella proven. I en sådan studie kan man undersöka om yngre lärare sätter högre betyg än 

övriga lärare i relation till vad eleverna presterat på de nationella proven. 

Analysen fann även en interaktionseffekt mellan lärares ålder och elevers kön. För kvinnliga 

elever fanns ett signifikant negativt samband mellan betyg och lärares ålder, dvs. kvinnliga 

elever tenderar att ha lägre betyg ju äldre läraren är. För manliga elever fanns inget samband 

mellan lärares ålder och elevers betyg. En möjlighet är att sambanden beror på att kvinnliga 

elever anser att yngre lärare är bättre än äldre. Skolverket (2006a) fann i en undersökning att 

kvinnliga elever anser att yngre lärare är bättre än äldre på att undervisa och förklara. Kvinn-

liga elever ansåg också att yngre lärare var bättre på att engagera och skapa intresse än äldre 

lärare. För manliga elevers bedömningar spelade lärares ålder mindre roll. Utifrån detta verkar 

det rimligt att lärares ålder kan ha en negativ effekt på kvinnliga elevers betyg medan det spe-

lar mindre roll för manliga elevers betyg. Resultatet skall dock tolkas med viss försiktighet. 

Sambandet mellan lärares ålder och kvinnliga elevers betyg var inte speciellt starkt. 

Slutsats 

Lärarnas ålder hade en viss betydelse för elevernas betyg. Framför allt fanns en skillnad mel-

lan de unga lärarna (23-30 år) och de övriga lärarna. De unga lärarna satte signifikant högre 

betyg. Denna skillnad var även relativt betydande. Om unga lärare sätter högre betyg är det 
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utifrån tidigare forskning mest troligt att orsaken till detta är att de är mer generösa med bety-

gen än övriga lärare. För att med större säkerhet uttala sig om så verkligen är fallet krävs dock 

studier som sätter betyg i relation till elevers prestationer på de nationella proven.  

6.3 Avslutande ord 

Utifrån studiens resultat verkar inte lärares kön ha någon betydelse för elevers betyg. Detta 

resultat är förenligt med tidigare forskning på området. Då det finns vissa metodologiska 

svagheter i den här studien – avsaknaden av viktiga kontrollvariabler – ska vi vara försiktiga 

med att dra för långtgående slutsatser. Det vi kan säga är att resultaten pekar på att lärares kön 

inte verkar ha någon nämnvärd betydelse för elevers betyg och att detta resultat överensstäm-

mer med tidigare forskning.  

Inte sällan mynnar en uppsats ut i fler frågor än svar. Den kanske mest intressanta frågan som 

man kan ställa utifrån uppsatsens resultat är: Är unga lärare mer generösa med betygen än 

övriga lärare? Min uppfattning är att denna fråga förtjänar mer uppmärksamhet. Om olika 

åldersgrupper av lärare är olika generösa med betygen är betygssättningen inte likvärdig och 

betygen inte rättvisa. Även om det förmodligen är en omöjlighet att nå en helt likvärdig be-

tygsättning bör en större likvärdighet eftersträvas. 

Om fortsatta studier skulle visa att unga lärare verkligen är mer generösa med betygen är det 

viktigt att detta resultat når ut till skolorna, vilket förhoppningsvis kan bidra till en diskussion 

och en ökad medvetenhet om att det finns en tendens att unga lärare är mer generösa i sin be-

tygssättning än övriga lärare. Kanske kan detta leda till att en eventuell skillnad minskar. 
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